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OŚWIADCZENIE
ZG PTL zajął stanowisko w sprawie publicznego szerzenia poglądów
dyskryminacyjnych [TREŚĆ STANOWISKA].

SPOTKANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Posiedzenia ZG PTL odbyły się w dn. 23 maja i 27 czerwca 2020 roku w wersji online. Kolejne
spotkanie planowane jest na druga połowę września.

UCHWAŁY
•

przyjęcie strategii rozwoju PTL na lata 2020-2030 [TREŚĆ STRATEGII]

•

zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019

KNE PAN
Miło nam poinformować, że prof. IS PAN dr hab. Anna Engelking została
wiceprzewodniczącą Prezydium KNE PAN.

WSPÓŁPRACA
25 maja 2020 roku nasze Towarzystwo podpisało umowę o współpracy
z Polskim Instytutem Antropologii.

1

KONKURS PTL – redakcje czasopism i serii wydawanych przez Towarzystwo
1 lipca minął termin nadsyłania zgłoszeń na stanowisko redaktorek i redaktorów, ZG powołał dwie
komisje konkursowe w składzie:
•

Komisja Konkursowa dot. czasopism: Anna Weronika Brzezińska, Anna Engelking, Katarzyna
Majbroda

•

Komisja Konkursowa dot. serii: Katarzyna Ceklarz, Hubert Czachowski, Arkadiusz Jełowicki.

KONKURS PTL – NAGRODA IM. ANTONIEGO KALINY
Dziękujemy za nadesłanie propozycji do pierwszej edycji Konkursu PTL, poniżej
przesyłamy informację dot. liczby zgłoszeń oraz składu Komisji, które wyłonią
laureatów w każdej z Kategorii:
•

kategoria I: najciekawsza publikacja o tematyce etnologicznej /
antropologicznej – 9 zgłoszeń; komisja konkursowa: Anna Engelking,
Ewa Karpińska, Katarzyna Majbroda

•

kategoria II: najciekawsza wystawa o tematyce etnologicznej /
antropologicznej – 9 zgłoszeń; komisja konkursowa: Katarzyna
Barańska, Arkadiusz Jełowicki, Mariola Tymochowicz

•

kategoria III: najciekawsze wydarzenie o tematyce etnologicznej /
antropologicznej – 6 zgłoszeń; komisja konkursowa: Elżbieta Berendt,
Anna Weronika Brzezińska, Anna Grabińska-Szczęśniak

96. WZD W PRZYSUSZE
Na stronie internetowej opublikowano ramowy program WZD w Przysusze oraz towarzyszącej mu
konferencji [TUTAJ].
27 czerwca 2020 r. Zarząd Główny w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym podjął
decyzję o odwołaniu planowanego spotkania w Przysusze. Konferencja została przeniesiona na rok
2021: 22-26 września, a organizacja 96 Walnego Zgromadzenia Delegatów przewidywana jest na
przełomie listopada i grudnia 2020 roku.
CZASOPISMA
•

ZG zdecydował o wysłaniu pisma do dyrektora Wydawnictwa UMK (które prowadzi
Akademicką Platformę Czasopism, na której od 2016 roku umieszczone są wszystkie
nasze czasopisma). W piśmie zwrócono się z prośbą o usprawnienie obsługi platformy
APCz tak, by ułatwić pracę redakcjom czasopism.
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PUBLIKACJE
W ramach grantu NPRH „Krytyczna edycja wybranych wspomnień i relacji z kolekcji sybirackiej
Archiwum Naukowego PTL we Wrocławiu” ukazała się kolejna publikacja:
Jan Konopielko, Wspomnienia 1906-1956
Seria: Biblioteka Zesłańca, podseria: „Świadectwa XX wieku”
Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Miejsce wydania: Wrocław 2020
Cena: 25,-

GRANTY / PROJEKTY
•

MNiSW Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: Krytyczna edycja wybranych wspomnień
i relacji z Kolekcji Sybirackiej Archiwum Naukowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we
Wrocławiu, kierowniczka projektu: Prof. UWr dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, [STRONA
WWW], [FACEBOOK]

•

MNiSW Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: Słownik terminologiczny polskich strojów
ludowych. Publikacja książki oraz upowszechnienie wyników w Internecie na platformie
strojeludowe.net, kierowniczka projektu: dr hab. Mariola Tymochowicz – podpisano umowę z
MNiSW, realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2020 roku, zespół projektu spotkał się
dwa razy (online) i przystąpił do realizacji pierwszych zadań. Powstała strona internetowa
projektu [STRONA WWW]

•

MKiDN program „Kultura ludowa i tradycyjna”: Atlas Polskich Strojów Ludowych – wydanie
tomu 49 w 70-lecie powstania serii, kierowniczka projektu: Prof. UAM dr hab. Anna Weronika
Brzezińska – tekst publikacji przekazano do korekty językowej, a materiał ilustracyjny został
przekazany graficzce.

SEKCJE

•

Decyzją ZG zawieszono działalność Sekcji Antropologii Historii (na wniosek Zarządu Sekcji).

•

W sekcji Studiów nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową ukonstytuował się nowy Zarząd –
przewodniczącą została prof. UJ dr hab. Ewa Kocój.

WYDARZENIA W ODDZIAŁACH

• Powołany został nowy O/PTL w Rzeszowie, którego prezeską została Elżbieta Dudek-Młynarska.
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* * * * *

Wydawcą Biuletynu Zarządu Głównego PTL jest Polskie Towarzystwo Ludoznawcze z siedzibą we
Wrocławiu, http://ptl.info.pl, https://www.facebook.com/ptl1895/
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